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(71) PPH TRANSSYSTEM  
SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Dalsza

(72) KRAWCZYK MAREK; FURDAK JÓZEF

(54) Waga przenośnikowa dwurolkowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest waga przenośnikowa dwurol-
kowa, posiadająca ramę zaopatrzoną we wsporniki dwóch zesta-
wów trójkrążnikowych oraz w przyrząd do pomiaru odkształceń 
liniowych, zawierający czujnik siły, charakteryzuje się tym, że po-
siada ramę dolną (1), której końce korzystnie zaopatrzone są w ele-
menty sprężyste (3), pochłaniające drgania, połączone rozłącznie 
z zestawami krążnikowymi (5) trasy przenośnika taśmowego, po-
nadto rama (4), za pomocą czterech przetworników (6) działają-
cych na rozciąganie, podwieszona jest do dwóch górnych belek 
poprzecznych (9), do których przylegają nastawne elementy roz-
pierające (11-13) elementów (10), ustalających wzajemne położenie 
względem siebie ramy dolnej (1) i tych belek.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 393867 (22) 2011 02 07

(51) G01N 1/22 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) PISARKIEWICZ TADEUSZ; JANKOWSKI HENRYK

(54) Człon czerpalno-czujnikowy stacji monitorowania 
zanieczyszczeń gazowych powietrza w przyziemnej 
stre"e atmosfery

(57) Człon czerpalno-czujnikowy ma kształt zbliżony do obróconej 
o 180° litery „U” z jednym ramieniem krótszym utworzonym przez 

połączone kolejno od dolnego końca: meteorologiczną czerpnię 
powietrza (1), tulejową obejmę czujnikową (5) i górną osłonę radia-
cyjną (8). W obejmie czujnikowej (5) zabudowany jest elektroniczny 
czujnik stężenia (6, 7) gazu lokalnego zagrożenia, inicjujący pracę 
zespołu zasysającego (S). Ramie krótsze połączone jest z dłuższym 
ramieniem rurowego odcinka masztowego (13) przez poziomy 
łącznik rurowy (11) z zabudowanym na nim filtrem (12). Końce od-
cinka masztowego (13) przystosowane są do szczelnego połącze-
nia z masztem rurowym (M). W odcinek masztowy (13) mogą być 
wbudowane optyczny czujnik przepływu (14) oraz wielogazowy 
analizator optyczny (15), usytuowany współosiowo.

(6 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CZOK MATEUSZ; MALECHA KAROL; TADASZAK RAFAŁ; 

GOLONKA LESZEK

(54) Czujnik mikroprzepływowy 
z detekcją $uorescencyjną

(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramiczny czujnik mikroprze-
pływowy z detekcją fluorescencyjną, wykonany w technologii 
niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej, przeznaczony 
do oznaczania ilości materiału biologicznego, w szczególności 
komórek bakteryjnych oraz wirusów. Czujnik charakteryzuje się 
tym, że ma zabudowaną, prostopadłościenną komorę pomiarową, 
którą stanowi część kanału mikroprzepływowego (KM) usytuowa-
nego pomiędzy światłowodami (SW), ponadto kanał mikroprze-
pływowy (KM) zaopatrzony jest w otwór wlotowy (IO) wykonany 
w bocznej ściance korpusu (KS) oraz w otwór wylotowy (IO) wy-
konany w korpusie (KS) prostopadle do płaszczyzny, w której leżą 
światłowody (SW), ponadto światłowody (SW) są światłowodami 
polimerowymi, które są połączone trwale z kanałem, korzystnie 
klejem epoksydowym, a ściany kanału mikroprzepływowego (MK) 
pokryte są powłoką (SZ).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393868 (22) 2011 02 07

(51) G01N 29/11 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ; CZUBAK TOMASZ

(54) Stanowisko do badania parametrów akustycznych 
małogabarytowych próbek zwłaszcza izolacyjności 
akustycznej

(57) Stanowisko ma zamocowaną i akustycznie uszczelnioną 
względem trzech ścian naroża komory pogłosowej płaską dźwię-
koizolacyjną przegrodę pomiarową (1) o kształcie trójkąta, z cen-
tralnym otworem badawczym (2) przesłoniętym zamocowaną 
w nim próbką. W przestrzeni nadawczej (A), możliwie najbliżej 
naroża przeciwległego do otworu badawczego (2) zabudowane 


